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ZARZĄDZENIE REKTORA  

WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

Nr 15/2021/2022 

z dnia 20 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury dyscyplinarnej do spraw studentów Wyższej 

Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie  

 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarządzam 

co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Procedurę Dyscyplinarną do spraw studentów Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie. 

 

§ 2 

Jednolity tekst Procedury dyscyplinarnej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia Rektora sprawuje Dyrektor Działu 

Organizacyjno-Prawnego i Strategii Rozwoju WSEI w Lublinie.  

 

§ 4 

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Definicje  

Ilekroć w Procedurze jest mowa o: 

a) Ustawie –  należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);  

b) k.p.k. – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 

karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534 z późn. zm.); 

c) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania 

wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar 

dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. poz. 1882); 

d) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie; 

e) Studencie – należy przez to rozumieć studenta Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 

w Lublinie; 

f) Rzeczniku dyscyplinarnym  –  należy przez to rozumieć Rzecznika dyscyplinarnego 

do spraw studentów powołanego przez Rektora WSEI; 

g) Komisji dyscyplinarnej  – należy przez to rozumieć Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną do 

spraw Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie;  

h) Odwoławczej komisji dyscyplinarnej  – należy przez to rozumieć Odwoławczą Komisję 

Dyscyplinarną do spraw Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 

i) Przewinieniu dyscyplinarnym – należy przez to rozumieć czyn studenta naruszający 

przepisy obowiązujące w Uczelni  i uchybiający godności studenta.  

j) Przepisach obowiązujących w Uczelni  – należy przez to rozumieć w szczególności 

przepisy Ustawy, Statutu WSEI, Regulaminu Studiów, przepisy innych aktów wewnętrznych 

wydawanych przez Organy Uczelni czy rotę składanego przez studenta ślubowania. 

k) Godności –  należy przez to rozumieć zasady etyczne obowiązujące studentów. Zasady te 

kształtowane są przez społeczność akademicką, w tym przez wspólnotę danej uczelni i odnoszą 

się do pewnego powszechnie akceptowanego wzorca studenta. Przy ustalaniu, czy określone 

zachowanie narusza godność studenta bierze się pod uwagę zasady współżycia społecznego, 

tradycje uniwersyteckie, a także wynikającą z Ustawy szczególną misję uczelni, w tym 
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przyczynianie się do rozwoju kultury i współkształtowania standardów moralnych 

obowiązujących w życiu publicznym. Przy ocenie tych zasad należy brać pod uwagę m.in. 

kierunek studiów oraz wymogi związane z zasadami etyki obowiązującymi w zawodzie, 

do którego wykonywania przygotowują studia.  

l) Przewinienie mniejsze wagi - należy przez to rozumieć przewinienie dyscyplinarne 

o lżejszym wymiarze, mające charakter incydentalny, obiektywnie niezamierzone, które nie 

wynika ze złej woli studenta. 

 

§ 2 

Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej 

1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących 

w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta.  

2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez Rektora i Komisję 

dyscyplinarną. 

 

§ 3 

Kary dyscyplinarne  

Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) nagana z ostrzeżeniem, 

4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do 12 miesięcy, 

5) wydalenie z uczelni. 

 

§ 4 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów 

1. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów powołuje Rektor spośród nauczycieli 

akademickich uczelni posiadających co najmniej stopień doktora. 

2. Rektor może powołać kilku Rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów. 

3. Rektor odwołuje Rzecznika dyscyplinarnego w przypadku ustania stosunku pracy Rzecznika 

dyscyplinarnego w Uczelni, albo w innych uzasadnionych przypadkach. 
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§ 5 

Podmioty orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych 

1. W sprawach dyscyplinarnych studentów w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

orzekają: 

a) Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie; 

b) Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie; 

- powołane spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni.  

2. Członków Komisji dyscyplinarnych działających w WSEI powołuje Rektor, a w odniesieniu 

do członków Komisji będących studentami – powołuje Rektor spośród kandydatów 

zgłoszonych przez właściwy organ samorządu studenckiego w Uczelni. 

3. Komisja Dyscyplinarna dla studentów składa się z pięciu osób, w tym: 

1) trzech nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu 

pracy, 

2) dwóch studentów. 

4. Po powołaniu członków Komisji Rektor powołuje spośród nich przewodniczącego Komisji.  

5. Członkostwo w Komisji dyscyplinarnej wygasa na wskutek: 

1) odwołania przez Rektora z pełnionej funkcji, 

2) rozwiązanie stosunku pracy, 

3) skreślenia z listy studentów lub ukończenia studiów w uczelni, 

4) zrzeczenia się mandatu. 

§ 6 

Wezwanie w celu przeprowadzenia dowodu 

Wezwanie w celu przeprowadzenia dowodu w postępowaniu wyjaśniającym i w postępowaniu 

dyscyplinarnym zawiera: 

1) oznaczenie wzywającego; 

2) wskazanie, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie osoba wzywana 

ma się stawić; 

3) informację, czy stawiennictwo jest obowiązkowe; 

4) pouczenie o skutkach niestawiennictwa.
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§ 7 

Doręczenia 

1. W postępowaniu wyjaśniającym i w postępowaniu dyscyplinarnym wezwania, 

zawiadomienia, postanowienia, orzeczenia i inne pisma są doręczane za potwierdzeniem 

odbioru. 

2. Wezwania, zawiadomienia, postanowienia, orzeczenia i inne pisma, od których daty 

doręczenia biegną terminy, są doręczane przez uprawnionego pracownika uczelni albo 

operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). 

3. Wezwań i zawiadomień można dokonywać również telefonicznie, pozostawiając w aktach 

sprawy adnotację zawierającą datę i treść przekazanego wezwania albo zawiadomienia, wraz 

z podpisem osoby, która dokonała tej czynności. 

4. Pisma inne niż wezwania, zawiadomienia, postanowienia i orzeczenia można doręczać 

również za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, pozostawiając w aktach sprawy 

wydruk doręczonego pisma oraz potwierdzenie transmisji danych. 

5.  Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się, jeżeli przemawia za tym potrzeba usprawnienia prowadzonego 

postępowania wyjaśniającego lub postępowania dyscyplinarnego oraz nie prowadzi to do 

naruszenia praw ich uczestników. 

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do doręczania wezwań, zawiadomień, postanowień, 

orzeczeń i innych pism: 

1) od których daty doręczenia biegną terminy; 

2) kierowanych do studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające; 

3) kierowanych do obwinionego. 

 

ROZDZIAŁ 2 

UPRAWNIENIE DO ZŁOŻENIA SKARGI 

 

§ 8 

1. Pokrzywdzony lub inna osoba (student, słuchacz, pracownik) mogą złożyć zawiadomienie 

o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego. Zawiadomienie składa 

się w formie pisemnej do Rektora.  

2. Zawiadomienie powinno zawierać:  
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1) imię i nazwisko pokrzywdzonego lub innej osoby zawiadamiającej o popełnieniu 

czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego; 

2) wydział, kierunek, rok studiów albo zajmowane stanowisko pracy;  

3) zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego – opis działań, zachowań, zaniechań, które 

zdaniem pokrzywdzonego lub innej osoby zawiadamiającej o popełnieniu czynu 

mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego noszą znamiona przewinienia 

dyscyplinarnego;  

4) datę lub okres, którego zgłoszenie dotyczy, ewentualne dowody na 

uprawdopodobnienie przytoczonych okoliczności; 

5) wskazanie z imienia i nazwiska osoby/osób, które zdaniem pokrzywdzonego lub 

innej osoby zawiadamiającej o popełnieniu czynu są sprawcą/sprawcami czynu 

mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego;  

6) wskazanie z imienia i nazwiska pokrzywdzonego/pokrzywdzonych tego zachowania; 

7) datę i własnoręczny podpis. 

3. Zawiadomienie anonimowe nie będzie rozpatrywane.  

4. Zawiadomienie składa się w Kancelarii Ogólnej WSEI.  

5. Rejestracja zawiadomienia odbywa się Kancelarii Ogólnej i EDOK.  

6. Zawiadomienie, podlega dekretacji Kanclerza Uczelni i przekazywane jest Rektorowi.  

 

ROZDZIAŁ 3 

CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ REKTORA 

 

§ 9 

Czynności Rektora 

1. Rektor po otrzymaniu wiadomości o popełnieniu przez studenta czynu mającego znamiona 

przewinienia dyscyplinarnego dokonuje wstępnej oceny czynu studenta.  

2. Gdy dany czyn w ocenie Rektora wypełnia znamiona przewinienia dyscyplinarnego, Rektor:  

1) w przypadku przewinienia mniejszej wagi i gdy wina studenta nie budzi wątpliwości 

(tj. udowodnienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego) 

może wymierzyć studentowi karę upomnienia po uprzednim wysłuchaniu studenta lub 

jego obrońcy, chyba, ze zrezygnowali oni ze stworzonej im możliwości ustnego 

złożenia wyjaśnień bądź wybrali pisemną formę ich wyrażenia.  Student ukarany przez 

Rektora karą upomnienia może wnieść odwołanie do Komisji dyscyplinarnej. 
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Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. 

Komisja dyscyplinarna może w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia. 

2) polecić Rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego;  

3. Gdy dany czyn w ocenie Rektora nie wypełnia znamion przewinienia dyscyplinarnego 

Rektor może nie podejmować dalszych zadań.  

 

§ 10 

Czynności Rektora w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu 

naruszającego prawa autorskie lub stanowiących oszustwo naukowe 

 

1. W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu naruszającego prawa autorskie 

lub stanowiących oszustwo naukowe: 

1) przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości 

lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania; 

2) rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu 

w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

3) rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego 

artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, 

artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 

4)  naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż 

określony w pkt 1-3; 

5) sfałszowania badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa 

naukowego 

- Rektor ma obowiązek niezwłocznie polecić Rzecznikowi dyscyplinarnemu 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.  

 

§ 11 

Czynności podejmowane przez Rektora w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

popełnia przez studenta przestępstwa 

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa, Rektor 

jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić 

studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez Komisję dyscyplinarną. 

2. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Rzecznika 

dyscyplinarnego zebrany materiał potwierdza popełnienie przestępstwa przez studenta Rektor 
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ma obowiązek wstrzymać postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania 

orzeczenia przez Komisję dyscyplinarną oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. 

ROZDZIAŁ 4 

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 

 

      § 12  

1. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna postępowanie wyjaśniające, na 

polecenie Rektora i informuje Rektora o dokonanych ustaleniach.  

2. Postępowanie wyjaśniające powinno trwać nie dłużej niż 6 tygodni. W uzasadnionych 

przypadkach Rzecznik dyscyplinarny, za zgodą Rektora, może przedłużyć czas trwania 

postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż do 12 tygodni. 

3. Stronami w postępowaniu wyjaśniającym są: 

1) osoba, której czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, 

2) pokrzywdzony lub osoba, która zawiadomiła o popełnieniu czynu mającego 

znamiona przewinienia dyscyplinarnego. 

 

      § 13  

1. Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego 

i doręcza je studentowi, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, oraz zawiadamia 

o wszczęciu postępowania wyjaśniającego: 

1) Rektora; 

2) pokrzywdzonego; 

3) osobę, która zawiadomiła o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia 

dyscyplinarnego. 

2.  W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się pouczenie o prawach studenta, 

którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, tj. o prawie do:  

1) składania wyjaśnień; 

2) odmowy składania wyjaśnień; 

3) odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania; 

4) korzystania z pomocy wybranego obrońcy; 

5) zgłaszania wniosków dowodowych; 

6) zapoznania się po zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu 
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§ 14 

1. Rzecznik dyscyplinarny w toku postępowania wyjaśniającego może przesłuchiwać 

świadków, zasięgać opinii biegłych oraz przeprowadzać, zabezpieczać i utrwalać inne dowody. 

2. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach 

określonych celem danej czynności, a następnie można zadawać pytania zmierzające do 

uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. Pytania nie mogą sugerować treści 

odpowiedzi. 

3. Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka należy go uprzedzić o odpowiedzialności karnej 

za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. Świadek podpisuje oświadczenie, że został 

pouczony o tej odpowiedzialności i że zrozumiał to pouczenie. 

4. Świadka należy uprzedzić o treści odpowiednio stosowanego art. 182 k.p.k. (Prawo do 

odmowy zeznań) oraz o treści odpowiednio stosowanych art. 183 k.p.k. (Prawo do odmowy 

udzielenia odpowiedzi na pytanie) i art. 185 k.p.k. (Zwolnienie z obowiązku zeznawania) jeżeli 

ujawnią się okoliczności objęte tymi przepisami. 

5.  Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 

wymaga wiadomości specjalnych, Rzecznik dyscyplinarny może zasięgnąć opinii biegłego. 

6. Przesłuchanie studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, świadka lub 

biegłego może nastąpić osobiście lub przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 

przeprowadzenie tej czynności na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 

i dźwięku. 

 

§ 15 

1.  Jeżeli zebrane w toku postępowania wyjaśniającego dowody dają do tego podstawę, 

Rzecznik dyscyplinarny wzywa studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, 

w celu przedstawienia zarzutów oraz do złożenia wyjaśnień, w tym do zajęcia stanowiska 

wobec przedstawionych zarzutów i zebranych dowodów. 

2.  Odmowa złożenia wyjaśnień przez studenta, którego czynu dotyczy postępowanie 

wyjaśniające, lub jego nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie stanowią przeszkody do 

zakończenia tego postępowania w sposób określony w § 19 ust. 1 niniejszej Procedury, jeżeli 

pozostałe zebrane dowody dają do tego podstawę. 

3.  Wzywając studenta, którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, w celu 

przedstawienia zarzutów oraz do złożenia wyjaśnień, Rzecznik dyscyplinarny informuje go o 

skutkach niestawiennictwa oraz o treści ust. 2. 
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§ 16 

Rzecznik dyscyplinarny, przed odebraniem wyjaśnień od studenta, którego czynu dotyczy 

postępowanie wyjaśniające, poucza go o jego prawach i obowiązkach. Student, którego czynu 

dotyczy postępowanie wyjaśniające, podpisuje oświadczenie, że został pouczony o swoich 

prawach i obowiązkach i że zrozumiał to pouczenie. 

 

§ 17 

1. W toku postępowania wyjaśniającego student, którego czynu dotyczy postępowanie 

wyjaśniające, i jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, mają prawo zgłaszać Rzecznikowi 

dyscyplinarnemu wnioski o przesłuchanie wskazanych osób w charakterze świadków, 

powołanie biegłych oraz przeprowadzenie innych dowodów. 

2. Po zakończeniu postępowania dowodowego Rzecznik dyscyplinarny zawiadamia studenta, 

którego czynu dotyczy postępowanie wyjaśniające, i jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, 

o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o prawie do zapoznania się z zebranymi 

dowodami, a także o prawie do zgłoszenia wniosku o uzupełnienie postępowania dowodowego, 

w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

 

§ 18 

1. Z każdej czynności w postępowaniu wyjaśniającym Rzecznik dyscyplinarny sporządza 

protokół określający rodzaj czynności, czas trwania i miejsce jej dokonania oraz przebieg 

i uczestników tej czynności. 

2. Protokół z czynności podpisuje Rzecznik dyscyplinarny oraz wszyscy jej uczestnicy. 

 

§ 19 

1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik dyscyplinarny, w oparciu 

o zgromadzone dowody: 

1) wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i przedstawia je 

Rektorowi do zatwierdzenia albo; 

2) kieruje do Komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie, albo; 

3) składa do Rektora wniosek o wymierzenie kary upomnienia – gdy czyn studenta 

stanowi przewinienie mniejszej wagi.  

2. Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego 

jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło podstaw do skierowania do Komisji 
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dyscyplinarnej wniosku o ukaranie i do złożenia do Rektora wniosku o wymierzenie kary 

upomnienia lub wystąpiły negatywne przesłanki procesowe określone w odpowiednio 

stosowanym art. 17 § 1 k.p.k1. 

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wymaga zatwierdzenia przez 

Rektora. 

4. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowienia Rektor może polecić innemu 

Rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów wszczęcie postępowania wyjaśniającego. 

Postanowienie Rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego jest ostateczne. 

3. Zatwierdzone przez Rektora postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wraz 

z uzasadnieniem doręcza się: 

1) studentowi, którego czynu dotyczyło postępowanie wyjaśniające, i jego obrońcy, 

jeżeli został ustanowiony; 

2) pokrzywdzonemu; 

3) osobie, która zawiadomiła o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia 

dyscyplinarnego. 

 

§ 20     

Wniosek o ukaranie 

1. Wniosek o ukaranie zawiera: 

1) imiona i nazwisko, imię ojca i adres zamieszkania studenta, którego czynu dotyczyło 

postępowanie wyjaśniające, oraz informację o kierunku i roku studiów; 

2) dokładne określenie zarzucanego czynu, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu 

i okoliczności jego popełnienia; 

3) określenie proponowanej kary dyscyplinarnej; 

                                                           
1 Art.  17 k.p.k. [Negatywne przesłanki procesowe] 

§  1.       Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 

1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia; 

2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia 

przestępstwa; 

3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma; 

4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze; 

5) oskarżony zmarł; 

6) nastąpiło przedawnienie karalności; 

7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo 

wcześniej wszczęte toczy się; 

8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych; 

9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela; 

10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, 

chyba że ustawa stanowi inaczej; 

11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie. 
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4) uzasadnienie. 

2.  Do wniosku o ukaranie dołącza się akta postępowania wyjaśniającego. 

3.  Rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie informuje Rektora, studenta, którego czynu dotyczyło 

postępowanie wyjaśniające, i jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony, o skierowaniu do 

Komisji dyscyplinarnej wniosku o ukaranie. 

ROZDZIAŁ 5 

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 

 

§ 21 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna Komisja dyscyplinarna na wniosek Rzecznika 

dyscyplinarnego do spraw studentów. 

2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego. 

3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania 

przez Rektora informacji o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie 

3 lat od dnia jego popełnienia. 

4. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, postępowanie może być wszczęte do upływu 

okresu przedawnienia karalności tego przestępstwa. 

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 

studenta, któremu zarzuca się popełnienie czynu, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-5 niniejszej 

Procedury.  

6. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:  

1) obwiniony; 

2) Rzecznik dyscyplinarny.  

7. Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli jawność 

mogłaby naruszać dobre obyczaje, albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub 

osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia. 

8. Rektor lub Komisja dyscyplinarna może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku 

uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie Rzecznika 

dyscyplinarnego do spraw studentów w postępowaniu wyjaśniającym lub na posiedzenie 

Komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia. 
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§ 22 

1.  Przewodniczący Komisji dyscyplinarnej bada, czy wniosek o ukaranie zawiera elementy, 

o których mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Procedury, oraz czy zostały do niego dołączone akta 

postępowania wyjaśniającego. 

2.  W przypadku gdy wniosek o ukaranie nie zawiera elementów, o których mowa w § 20 ust. 

1 niniejszej Procedury, lub nie zostały do niego dołączone akta postępowania wyjaśniającego, 

przewodniczący Komisji dyscyplinarnej zwraca wniosek i wzywa Rzecznika dyscyplinarnego 

do uzupełnienia stwierdzonych braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. Jeżeli wniosek o ukaranie zawiera wszystkie elementy, o których mowa w § 20 ust. 1 

niniejszej Procedury, oraz zostały do niego dołączone akta postępowania wyjaśniającego, 

przewodniczący Komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający, w tym przewodniczącego, 

oraz termin posiedzenia niejawnego, które powinno odbyć się w terminie 21 dni od dnia 

wyznaczenia składu orzekającego. 

4. Na posiedzeniu niejawnym skład orzekający wydaje postanowienie o: 

1) wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do rozpoznania na 

rozprawie albo 

2) odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo 

3) zwrocie wniosku o ukaranie Rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia 

postępowania wyjaśniającego, wskazując, w jakim zakresie ma nastąpić uzupełnienie 

postępowania, oraz wyznaczając termin uzupełnienia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia postanowienia. 

5. Postanowienie, o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, wydaje się w 

przypadku stwierdzenia negatywnych przesłanek procesowych, o których mowa w 

odpowiednio stosowanym art. 17 § 1 k.p.k.        

 

§ 23 

1. Postanowienie, o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i skierowaniu sprawy do 

rozpoznania na rozprawie, doręcza się Rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu i jego 

obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oraz Rektorowi. 

2. Postanowienia, o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, albo zwrocie wniosku 

o ukaranie Rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, 

doręcza się: 

1) Rzecznikowi dyscyplinarnemu; 
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2) studentowi, którego czynu dotyczyło postępowanie wyjaśniające, i jego obrońcy, 

jeżeli został ustanowiony; 

3) pokrzywdzonemu; 

4) osobie, która zawiadomiła o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia 

dyscyplinarnego; 

5) Rektorowi. 

3.  Na postanowienie, o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, osobom o których 

mowa w ust. 2 pkt 1- 4, przysługuje zażalenie do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

§ 24 

1.  W przypadku wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego 

przewodniczący składu orzekającego: 

1) wyznacza termin rozprawy, która powinna odbyć się w terminie 30 dni od dnia 

wydania postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego; 

2) wyznacza obwinionemu obrońcę z urzędu w przypadku gdy Rzecznik dyscyplinarny 

do spraw studentów wnosi o orzeczenie kary wydalenia z uczelni;  

3) zawiadamia Rektora i Rzecznika dyscyplinarnego o terminie rozprawy; 

4) wzywa na rozprawę obwinionego i zawiadamia o terminie rozprawy obrońcę 

obwinionego, jeżeli został ustanowiony; 

5) wzywa na rozprawę świadków i biegłych, jeżeli zostali powołani. 

2. Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem na rozprawę: 

1) wniosek Rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie; 

2) informację o prawach i obowiązkach obwinionego, a także o skutkach niestawiennictwa na 

rozprawie. 

3. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem obwinionemu 

wezwania a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni. 

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, rozprawa ulega odroczeniu 

na wniosek obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony. 

 

§ 25 

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie obwinionego lub jego obrońcy, jeżeli 

został ustanowiony, nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy. 
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2. W przypadku uznania niestawiennictwa obwinionego na rozprawie za usprawiedliwione 

skład orzekający odracza rozprawę i ustala jej nowy termin. 

 

§ 26 

1. Przewodniczący składu orzekającego z ważnych powodów może przerwać rozprawę, nie 

dłużej niż na 21 dni. 

2. Skład orzekający może wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego, 

jeżeli w sprawie tego samego czynu wszczęto postępowanie karne lub postępowanie 

w sprawach o wykroczenia. 

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, stronom przysługuje zażalenie do Odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

4. Komisja dyscyplinarna podejmuje zawieszone postępowanie dyscyplinarne nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o prawomocnym zakończeniu postępowania 

karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia. 

5. O zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego i o podjęciu zawieszonego postępowania 

dyscyplinarnego zawiadamia się Rektora. 

 

§ 27 

1. Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym 

przebiegiem. 

2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron i innych osób wezwanych na 

rozprawę, po czym przewodniczący składu orzekającego zarządza opuszczenie sali przez 

świadków, a Rzecznik dyscyplinarny odczytuje wniosek o ukaranie wraz z uzasadnieniem. 

Następnie przewodniczący składu orzekającego pyta obwinionego, czy przyznaje się do 

popełnienia zarzucanego mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyć wyjaśnienia. 

3. Po wysłuchaniu obwinionego skład orzekający przeprowadza postępowanie dowodowe, 

w ramach którego przesłuchuje się świadków, przedstawia opinie biegłych i przeprowadza inne 

dowody. 

4. Przewodniczący składu orzekającego poucza strony i obrońcę obwinionego, jeżeli został 

ustanowiony, o przysługującym prawie do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do 

wypowiadania się na temat każdego przeprowadzanego dowodu. 

5. W trakcie rozprawy skład orzekający, na wniosek stron lub z urzędu, dopuszcza dowody 

z zeznań świadków i opinii biegłych oraz inne dowody, jeżeli uzna, że ich przeprowadzenie jest 

istotne dla sprawy. 
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6. Obwiniony, jego obrońca, jeżeli został ustanowiony, i Rzecznik dyscyplinarny mają prawo 

zadawać pytania świadkom i biegłym oraz wypowiadać się na temat każdego 

przeprowadzanego dowodu. 

7. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawie przyznał się do winy, nie budzą 

wątpliwości, skład orzekający może, za zgodą stron, nie przeprowadzać postępowania 

dowodowego albo je ograniczyć. 

8. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela 

kolejno głosu Rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy obwinionego, jeżeli został ustanowiony, 

i obwinionemu. 

 

§ 28 

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie składu 

orzekającego i protokolant. 

 

§ 29 

1. Po wysłuchaniu osób, o których mowa w § 27 ust. 8, przewodniczący składu orzekającego 

zamyka rozprawę, a skład orzekający przystępuje do narady nad orzeczeniem. 

2. Przebieg narady i głosowania jest tajny. Podczas narady i głosowania oprócz członków 

składu orzekającego może być obecny tylko protokolant. 

3. Narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i co do kary. Przewodniczący składu 

orzekającego głosuje ostatni. 

 

§  30 

1. Postanowienia i orzeczenia wydawane w postępowaniu dyscyplinarnym zapadają zwykłą 

większością głosów. 

2. Członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne wraz 

z uzasadnieniem. 

 

§  31 

1. Komisja dyscyplinarna orzeka o: 

1) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu 

czynu i wymierza karę, albo 

2) uniewinnieniu obwinionego, albo 

3) umorzeniu postępowania. 



17 
 

2.  Komisja dyscyplinarna orzeka o uniewinnieniu obwinionego w przypadku stwierdzenia, 

okoliczności, o których mowa w odpowiednio stosowanym art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.k.  

3. Komisja dyscyplinarna orzeka o umorzeniu postępowania w przypadku stwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w odpowiednio stosowanym art. 17 § 1 pkt 3-11 k.p.k.  

 

§ 32 

1.  Orzeczenie zawiera: 

1) nazwę Komisji dyscyplinarnej, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania 

orzeczenia; 

2) imiona i nazwiska członków składu orzekającego, Rzecznika dyscyplinarnego, 

protokolanta i obrońcy obwinionego, jeżeli został ustanowiony; 

3) imiona i nazwisko, imię ojca obwinionego oraz informację o kierunku i roku studiów; 

4) opis zarzucanego czynu, z określeniem miejsca i daty jego popełnienia; 

5) rozstrzygnięcie Komisji dyscyplinarnej; 

6) uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawy prawnej i faktycznej orzeczenia; 

7) pouczenie stron o prawie do odwołania oraz o trybie i o terminie jego wniesienia. 

2.  Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. 

 

§  33 

1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po naradzie. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na złożoność sprawy, 

ogłoszenie orzeczenia może zostać odroczone, nie dłużej niż o 7 dni od dnia zamknięcia 

rozprawy. Termin ogłoszenia orzeczenia podaje się na rozprawie. 

3. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie motywy 

orzeczenia i poucza obwinionego o trybie i o terminie wniesienia odwołania. 

4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem, sporządzone na piśmie, doręcza się stronom, obrońcy 

obwinionego, jeżeli został ustanowiony, i Rektorowi, w terminie 14 dni od dnia jego 

ogłoszenia. 
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ROZDZIAŁ 6 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

 

§ 34 

1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji dyscyplinarnej 

do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Wniesienie odwołania przez Rzecznika 

dyscyplinarnego na korzyść obwinionego wymaga zgody obwinionego. 

2. Odwołanie od orzeczenia Komisji dyscyplinarnej wnosi się za pośrednictwem Komisji 

dyscyplinarnej, która wydała to orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.  

3. Odwołanie może zostać cofnięte do chwili rozpoczęcia rozprawy w postępowaniu 

odwoławczym. 

4. Odwołania wniesionego przez Rzecznika dyscyplinarnego na korzyść obwinionego nie 

można cofnąć bez zgody obwinionego. 

5. Orzeczenie Komisji dyscyplinarnej, od którego nie zostało wniesione odwołanie 

w przewidzianym terminie albo odwołanie zostało skutecznie cofnięte, staje się prawomocne 

i podlega wykonaniu. Prawomocność orzeczenia stwierdza przewodniczący Komisji 

dyscyplinarnej. 

 

      § 35  

Przewodniczący Odwoławczej komisji dyscyplinarnej, w drodze postanowienia, odmawia 

przyjęcia odwołania wniesionego po upływie terminu, o którym mowa w § 34 ust. 2 niniejszym 

Procedury, lub przez osobę nieuprawnioną. 

 

§ 36 

1.  Przewodniczący Odwoławczej komisji dyscyplinarnej, po stwierdzeniu, że odwołanie 

zostało wniesione przez osobę uprawnioną i w terminie, o którym mowa w § 34 ust.2 

niniejszym Procedury, wyznacza skład orzekający, w tym przewodniczącego i sprawozdawcę, 

oraz termin rozprawy odwoławczej, a także zarządza doręczenie odwołania stronie przeciwnej. 

2. Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 30 dni od dnia wpływu odwołania do 

Odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 
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§ 37  

1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna sprawozdanie, w którym sprawozdawca przedstawia 

przebieg dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, 

przytoczone w odwołaniu zarzuty i okoliczności faktyczne sprawy. 

2. Przed zakończeniem rozprawy odwoławczej przewodniczący składu orzekającego udziela 

głosu Rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy obwinionego, jeżeli został ustanowiony, 

i obwinionemu, przy czym pierwszy głos przysługuje stronie, która wniosła odwołanie. 

 

§ 38 

1. Odwoławcza komisja dyscyplinarna: 

1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie Komisji dyscyplinarnej albo 

2) uchyla zaskarżone orzeczenie Komisji dyscyplinarnej w całości albo w części 

i wydaje w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy, albo 

3) uchyla zaskarżone orzeczenie Komisji dyscyplinarnej w całości i przekazuje sprawę 

Komisji dyscyplinarnej do ponownego rozpoznania. 

2. Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uzupełnienia postępowania dowodowego, 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna uchyla orzeczenie Komisji dyscyplinarnej w całości 

i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład orzekający Komisji 

dyscyplinarnej, od której orzeczenia złożono odwołanie. 

       

§ 39 

1. Zażalenie na postanowienie Komisji dyscyplinarnej i przewodniczącego Odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej rozpoznaje, na posiedzeniu niejawnym, odwoławcza komisja 

dyscyplinarna w innym składzie orzekającym. 

2. Zażalenie na postanowienie Komisji dyscyplinarnej albo przewodniczącego Odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej wnosi się, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za 

pośrednictwem odpowiednio Komisji dyscyplinarnej albo przewodniczącego Odwoławczej 

komisji dyscyplinarnej. 

3. Rozpoznanie zażalenia następuje w terminie 14 dni od dnia wpływu zażalenia do 

Odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 

4. Wydane w wyniku rozpatrzenia zażalenia postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie 

o odmowie: 

1) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, 
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2) przyjęcia odwołania, 

3) wznowienia postępowania dyscyplinarnego 

- kończy postępowanie w sprawie. 

5. Uwzględniając zażalenie, Odwoławcza komisja dyscyplinarna uchyla zaskarżone 

postanowienie i rozstrzyga w przedmiocie wszczęcia albo zawieszenia postępowania 

dyscyplinarnego, przyjęcia odwołania albo wznowienia postępowania dyscyplinarnego. 

 

§ 40 

Do postępowania przed Odwoławczą komisją dyscyplinarną w sprawach nieuregulowanych 

w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Komisją 

dyscyplinarną. 

 

§ 41 

Od prawomocnego orzeczenia Odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

ROZDZIAŁ  7 

WYKONYWANIE I ZATARCIE KAR DYSCYPLINARNYCH 

 

§ 42 

1. Prawomocne orzeczenie dyscyplinarne doręcza się Rektorowi i włącza do teczki akt 

osobowych studenta. 

2. Rektor, niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia Komisji dyscyplinarnej, 

zarządza wykonanie orzeczonej kary dyscyplinarnej. 

3. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia 

o ukaraniu. 

4. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, 

złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.  

5. Z chwilą zatarcia orzeczonej kary dyscyplinarnej Rektor zarządza usunięcie z teczki akt 

osobowych studenta orzeczenia dyscyplinarnego oraz zniszczenie dokumentacji postępowania 

wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego.
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ROZDZIAŁ  8 

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO 

 

§ 43 

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, 

jeżeli: 

1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, które mogło mieć 

wpływ na treść orzeczenia; 

2) po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, 

wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, ukarano go za czyn niebędący przewinieniem 

dyscyplinarnym lub za popełnienie innego przewinienia dyscyplinarnego lub bezpodstawnie 

umorzono postępowanie dyscyplinarne; 

3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym 

stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony albo orzeczenie wydała 

komisja w niewłaściwym składzie, albo zasiadała w niej osoba podlegająca wyłączeniu; 

4) uchylono lub istotnie zmieniono treść prawomocnego orzeczenia stanowiącego podstawę 

umorzenia postępowania. (Postępowanie dyscyplinarne może być umorzone, jeżeli orzeczenie 

kary dyscyplinarnej byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary lub 

innego środka prawomocnie orzeczonych za ten sam czyn w innym postępowaniu, a interes 

pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia). 

2. Wznowienie nie może nastąpić, gdy w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego 

naruszenia prawa, które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia jeżeli była ona przedmiotem 

rozpoznania przez sąd, o którym mowa w § 41 niniejszej Procedury.   

3. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą wnieść osoba ukarana lub 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o przyczynie uzasadniającej wznowienie. 

 

§ 44 

1. O wznowieniu postępowania dyscyplinarnego orzeka, na posiedzeniu niejawnym, Komisja 

dyscyplinarna, która wydała orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne, w innym 

składzie orzekającym. 

2. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania doręcza się osobie ukaranej lub 

Rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów. 
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3. Na postanowienie Komisji dyscyplinarnej o odmowie wznowienia postępowania 

dyscyplinarnego stronom przysługuje zażalenie do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej. 

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

 

ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 45  

Treść niniejszej Procedury dyscyplinarnej do spraw studentów WSEI w Lublinie udostępniona 

jest na stronie internetowej Uczelni, oraz w wersji papierowej, która znajduje się u Rzecznika 

Dyscyplinarnego do spraw studentów.  

 


